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Desencarnou no dia 3 de

outubro de 2018, aos 82 anos,

Richard Simonetti, escritor e

doutrinador dos ensinamentos de

Allan Kardec.

Com seis décadas destina-

das ao ensinamento da doutrina

espírita, Simonetti teve 65 obras

literárias publicadas, sendo a últi-

ma lançada há um mês: "O Me-

lhor é Viver".

Por 36 anos, Simonetti também esteve à frente

da presidência do Centro Espírita Amor e Caridade, em

Bauru, que possui mais de mil voluntários e presta aten-

dimento assistencial para cerca de 25 mil pessoas.

Filho de pais espíritas, o escritor e doutrinador

passou toda a infância e adolescência em contato com

o espiritismo. Questionador, aproximou-se de fato da

doutrina e do CEAC aos 20 anos.

Homenagem a Richard Simonetti
DA REDAÇÃO

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008

Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:

facebook/projetoamarelinhos.

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo

De 1990 a 1999, foram 18 obras

publicadas sobre temas ligados ao Evangelho,

ao cotidiano e aos alicerces da codificação es-

pírita. Em 1997, fundou a editora CEAC.

Foi responsável pela instalação do Clu-

be do Livro Espírita de Bauru e pela manu-

tenção da Livraria Espírita.

Empenhou-se em passar sua experiên-

cia a outras cidades, ao demonstrar como se

pode dinamizar a divulgação espírita a partir

dessas iniciativas e, ao mesmo tempo, arre-

cadar recursos para outros serviços.

Com mais de 300 mil exemplares vendidos do

livro "Quem tem medo da morte?", sua sétima obra,

Richard se consagrou como um dos mais importantes

autores da literatura espírita.

Palestrou nos Estados Unidos, Austrália, Bélgi-

ca, Inglaterra, França, Itália, Suíça, Portugal e Itália. Seus

livros foram traduzidos nas mais diversas línguas.

Em homenagem a este grande escri-

tor, passaremos a publicar, durante alguns

meses, alguns de seus artigos em nosso in-

formativo.
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Diálogo Fraterno (entrevistas)
DA REDAÇÃO

O trabalho de entrevista e orientação que ocorre
todas as sextas-feiras, é o primeiro passo para aqueles
que querem frequentar o nosso Núcleo. As pessoas
poderão conversar e expor seus problemas ao
entrevistador que, após ouvi-las e orientá-las, encami-
nhará suas fichas para uma avaliação espiritual. Abai-
xo, seguem mais detalhes sobre esta importante ativi-
dade da Casa.

I. OI. OI. OI. OI. Objetivbjetivbjetivbjetivbjetivo do o do o do o do o do TTTTTrabalho: rabalho: rabalho: rabalho: rabalho: propiciar aos interes-
sados em frequentar a Casa uma consulta junto ao Plano
Espiritual com vistas a obter ajuda para enfrentar os
problemas que os motivaram a procurar o Núcleo.

II .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa para
recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes: 19 h

III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:
19h15min

IVIVIVIVIV. H. H. H. H. Horário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na sala
dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns: 20h (após este horário não será mais
possível a admissão de interessados para a entrevista)

VVVVV. D. D. D. D. Dinâmica das Ainâmica das Ainâmica das Ainâmica das Ainâmica das Atividadestividadestividadestividadestividades
1ª parte: Entrevistas: recepção aos visitantes e

encaminhamento para os entrevistadores que, durante
a entrevista, anotam numa ficha os dados pessoais do
interessado e, resumidamente, relatam os motivos que
o levaram a procurar nosso atendimento. Em seguida,
esta ficha é levada ao colégio de médiuns onde, através
dos mentores espirituais, obtém-se o resultado da con-
sulta que é anotado no verso dessa ficha, resultado este
que consiste em uma mensagem individual do amigo
espiritual juntamente com um tratamento de passes
adequado às necessidades do visitante.

2ª parte: Orientação: a partir das 20h30min,
aproximadamente, e à medida que forem terminando
as entrevistas, os interessados, de posse das fichas de
atendimento com as anotações feitas na sala dos mé-
diuns, são encaminhados de volta aos entrevistadores

(orientadores) para que se procedam as leituras e expli-
cações das mensagens recebidas e as devidas orientações
quanto aos tratamentos dispensados. Termina-se o tra-
balho com a entrega para o assistido de um cartão de
cor rosa onde estarão anotados alguns de seus dados
pessoais e o resultado da consulta (mensagem recebida
e tratamento dispensado), o que lhe possibilitará fre-
quentar a Casa nos dias e horários estabelecidos de acor-
do com o resultado obtido. Caso haja a necessidade de
uma assistência espiritual complementar na sala do ir-
mão Karl ou na sala do irmão Mauro, o assistido rece-
berá, respectivamente, além do cartão rosa, um cartão
branco ou um cartão verde. Se o tratamento nestas sa-
las terminar em até 10 semanas, o cartão branco ou ver-
de deverá ser descartado, a partir do que deverá ser uti-
lizado o cartão rosa. Porém, se esse tratamento se pro-
longar por mais de 10 semanas, o interessado deverá
retornar à sexta-feira para nova consulta.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-
ta de despesas como água, luz, tarifas públicas, pro-
dutos de limpeza, descartáveis, serviços de manu-
tenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.

É somente através das doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso
atendimento.

Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria
em espécie, cheque, cartão de
débito ou através de depósi-
to em conta bancária:
Itaú (341), agência
0644, conta corrente
nº 06889-2.
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Herdar a Terra
RICHARD SIMONETTI - DO SITE: WWW.RICHARDSIMONETTI.COM.BR

- Crime horroroso cometeu aquele sujeito!

Embriagado, avançou o sinal, atropelou e matou três

inocentes! Devia existir pena de morte para essa gente!

- Seria pouco! Se eu estivesse ali participaria com

satisfação de um linchamento. O miserável merecia

morrer junto com suas vítimas!

- Mundo violento este em que vivemos! Você leu

sobre a mulher que agrediu o amante que pretendia

deixá-la? Aproveitou o momento em que dormia para

dar-lhe uma violenta martelada na cabeça! O infeliz não

morreu mas terá seqüelas que complicarão sua vida.

- É um horror estarmos sujeitos às loucuras de

gente dessa laia, que por um nada pensa em matar.

Deviam cortar-lhe a mão para aprender a respeitar as

pessoas.

- Seria um castigo exemplar… E há os desones-

tos que nos enganam para tirar proveito…

- Estou bem atento a esses

salafrários. Comigo não tiram vantagem.

Noutro dia falei poucas e boas a uma mu-

lher sacudida que pedia esmola à minha

porta, a pretexto de comprar leite para seu

filho.

- Não sei onde vamos parar! O pro-

blema está em nossos próprios lares. Mi-

nha filha apaixonou-se por um mau cará-

ter que se atreveu a beliscá-la, movido por

ciúmes. Dei-lhe umas boas bordoadas para

aprender a respeitar as pessoas.

- Não raro tenho ganas de fazer o

mesmo com alguns subordinados, em mi-

nha atividade profissional. São incompe-

tentes e relapsos! Contenho-me, mas não

deixo de dar uns bons berros para que cum-

pram seus deveres.

AAAAATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASA

1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: início das atividades

Segunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feira
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

TTTTTerererererça-feiraça-feiraça-feiraça-feiraça-feira
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

Quarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Quinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Sexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feira
19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado
09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e  Mocidade

DomingoDomingoDomingoDomingoDomingo
08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

- É o que faz minha mulher na escola. Diz ela

que os alunos são tão impertinentes que ao final da aula

está afônica de tanto gritar. Impõe disciplina com bra-

ço de ferro.

- Creio que a Terra só vai melhorar quando hou-

ver a separação do joio e do trigo de que fala Jesus e

essa gente for banida de nosso planeta. Então vivere-

mos melhor, como ensina a Doutrina Espírita.

- Deus o ouça. Espero que aconteça logo. De-

testo gente agressiva! Não gostaria de reencarnar num

mundo tão violento como o nosso!

***

Interessante diálogo, bem ilustrativo das tendên-

cias do homem comum, não é mesmo, amigo leitor?

E quanto a Jesus, o que diria?

“Bem-aventurados os mansos, porque herdarão

a Terra”. (Sermão da Montanha, Mateus, 5:5)
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Noite da Pizza 2018
DA REDAÇÃO

Mais um ano, mais uma Noite de Pizza
realizada com muito sucesso e alegria!

Gostaríamos de agradecer, mais uma vez,
a todos os amigos que nos ajudaram nesta sexta
edição da Noite da Pizza: aos que colaboraram
com as doações dos ingredientes, aos voluntários
que ajudaram no dia do evento, ao amigos do
Grupo Famizza que trabalharam desde cedo no
preparo das deliciosas pizzas servidas durante toda
a noite, aos responsáveis pelo Espaço Vitta e, é
claro, aos que estiveram em mais este evento para
nos prestigiar.

Neste ano, tivemos mais de 260 pessoas
presentes nesta sexta edição de nossa festa, inclu-
indo os quae 40 voluntários que trabalharam ati-
vamente durante toda a noite.

Foram 4 horas de evento onde foram ser-
vidos 12 sabores de pizza, além de refrigerante,
água e sorvete para todos os presentes! Quatro
horas de muita alegria e confraternização entre to-
dos os amigos do Paz e Amor.

É muito bom saber que nossa pequenina
Casa pode contar com tantas pessoas de boa
vontade!

Todas as fotos tiradas durante o evento po-
dem ser vistas, curtidas e compartilhadas em nossa
página do Facebook: www.facebook.com.br/
neapa. Visite nossa página e ajude na divulgação
de nossos trabalhos e de nossa doutrina!


